DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN IFK KRISTIANSTAD

Produktion: Infab Kommunikation. Omslagsfoto: Kimme Persson, Studio 11 – Infab Kommunikation.
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IKVÄLL 19:00
Sveriges häftigaste handbollsklubb
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Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

TACK FÖR STÖDET
När jag efter Kielcematchen satte mig ner
efter en lång arbetsdag med mitt fantastiska
Champions League team så var det en
delad känsla. Jag var extremt lättad över
att allt gick som det skulle och alla var på
rätt plats på rätt tidpunkt. Men samtidigt så
var förlusten mot Kielce en av de suraste
jag har upplevt. Uffe, Lasse och laget förtjänade bättre.
Under de senaste 4 åren har jag haft Ulf Larsson som
huvudtränare i IFK:s U-Elitsatsning. Runt klockan
19:00 så klev min tränare in i handbolls Europas finrum, och det var länge sen jag såg Uffe så här sammanbiten och fokuserad. När han anlände till hallen
2 timmar innan så hade han ett brett leende och la
en av sina vanliga skämtkommentarer till mig. – Ja
ser du har den nya skjortan idag, själv kör jag på en
från HM. Så har han alltid varit den goda Uffe, eller
”Mou” som är ett av hans många smeknamn.
Jag kommer ihåg mitt första intryck av Uffe, det var
när jag sökte in till NIU (handbollsgymnasiet). Han
var lugn och ganska stel tyckte jag. Jag hade egentligen
inte en aning om vem han var eller vad han hade gjort
för att sitta där. Sen året efter fick jag göra
min första match under honom och
det var inte vilken som helst.

Det var en steg 3-match för HJ årgång 96–97 och det
var mot storfavoriten Ystads IF med U-landslagsspelare på varje position. På uppvärmningen skadade sig
Petter Nyström och jag fick en blick och några ord av
Uffe, ”Funkar inte Persson så får du hoppa in där”.
Efter 8 minuter fick Anton en smäll och Uffe tittade
på mig och sa till mig att göra mig redo. Den sista
instruktionen han gav mig var ” Så länge du går +-0
med deras högerkant så klarar du dig”. Tack vare ex-

“RUNT KLOCKAN 19:00 SÅ KLEV
MIN TRÄNARE IN I HANDBOLLS
EUROPAS FINRUM!”
tremt bra spel av vår målvakt på de lägen högerkanten
fick så lyckades jag med den uppgiften. Under den våren fick jag vara med om en av de roligaste resorna jag
varit med om, spela Steg 5 vid sidan av min bror och
under Uffe och Björn Sätherström. Sen under sommaren tog jag beslutet att lämna IFK för en dansk handbollsakademi, även fast Uffe in på sista dagen försökte
få mig att stanna på sitt speciella sätt.

muskler. Första diagnosen var paralysering från armbågen nedåt men efter en framgångsrik operation i
Malmö så fanns hoppet kvar.
Dock tog det bara 6 månader för mig att komma tillbaka till handbollen, jag spelade min första match
158 dagar efter min skada. Det tog inte lång tid innan
Uffe lät mig sitta på bänken med IF. Jag gjorde min
riktiga debut för honom borta mot Kärra. Jag har sen
dess spelat och tränat under Uffe och kan säga att det
finns få personer som jag har lärt mig lika mycket av.
Vi har haft våra duster om allt möjligt, men jag skulle
nog säga att jag aldrig hade spelat handboll så snabbt
igen utan hans förtroende.
Varför skriver jag så här? Jag tog förra veckan beslutet att lämna IF efter 4 år och sammanlagt 7 år i
ungdomsakademin. Jag vill ta chansen och hylla alla
mina tränare och lagkamrater en sista gång. Ni var
glädjen under de 7 åren och framför allt under 6 svarta
månaderna och det kommer jag alltid vara tacksam för.

Christian Cosmo
EABS/VCL Koordinator

Nu blev det inte Danmark för mig efter en av mina
värsta upplevelser den 30 juni 2015, jag fastande i ett
dörrhandtag med min skottarm och skar av 25–30

Infab Kristianstad
Vi söker en driven webbutvecklare.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta på en
byrå med spännande uppdrag, och en utvecklande
företagskultur. Dessutom får du ett härligt team av
kreativa kollegor som ser fram emot förstärkning.

Är du den vi letar efter?
Läs mer på Infab.nu

DIN PROFFSBUTIK #1 I KRISTIANSTAD

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSEVENT
BILJETTER
Förköp på ICA Maxi Kristianstad
och COOP City Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på:
ifkkristianstad.ebiljett.nu.
Arenan och biljettkassan öppnar
2 timmar före avkast. Kom i tid!

MAT & DRYCK

HITTA HIT

Besöksadress: Kristianstad Arena,
Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad
Med bil, via E22:an tag avfart 39, när du
kommer till rondellen tag avfarten mot
Arenaområde. Så ligger Arenan på er
högra sida efter ca 300 m.

Vi jobbar bara med de bästa
färgleverantörerna:

Med buss linje 84 kan du åka stadsbuss
till IFK Kristianstads hemmamatcher
i Handbollsligan.I Kristianstad består
84:an av både stads- och regionbussar.
Bussarna anländer till Arenan c:a
45 minuter före matchstart och avgår
20 minuter efter slutsignal. Bussen
skyltas ”84 Kristianstad Arena”
Arenarestaurangen och Stjärnrestaurangen har totalt 420 platser.
I arenan finns även barer samt bistro
och kiosker som säljer korv, godis,
läsk och annat gott när det är
matcher och evenemang.

MATCHVÄRDAR

MATCHBOLL
FÄRG • TAPET • GRILL • SOLSKYDD
Öppettider Wallgårds Proffs: 06.30-16.30

Wallgårds

Ord. öppettider:
Månd - Fred 09-18,
Lörd 10-14, Sönd Stängt

Mäster Bongg. 4,
Kristianstad. 044-781 89 00,
www.wallgards.se

Wallgardsfarg

#JAGÄRORANGE

EXTRA
LÖRDAGSÖPP
ET

16 MARS
10-15
För privatpersoner och företag

Åk buss till IFK Kristianstads
hemmamatcher på Arenan
Sök din resa i Reseplaneraren på
skanetrafiken.se eller i appen. Eller
ring kundtjänst på 0771-77 77 77.

Trevlig resa!

se;

Resenkeltmedvåraap par

Skånetrafiken

IFK’S PUBLIKPARTNER INFAB PRESENTERAR VIMMELBILDERNA
Foto: Kimme Persson, Studio 11.

fb.com/ifkkristianstad

ifk1899

@ifkkristianstad

MATCHENS PLANLOTTSVÄRD

Vi utför daglig
distribution
i södra Sverige.
Distribution, Transporter,
Lastbilskran, Lager, Kylbilar
Idag är vi 31 anställda som
gärna hjälper dig.

Industrigatan 41, 044-126070. Citybudet.se

ifkkristianstad

Framåt för svensk handboll!
Handbollens vision är att vara världsklass i allt man gör
– på och vid sidan av banan. Låter klockrent tycker vi.
Vi är med och stöttar hela vägen. Framåt!

Spelar du för mycket?
Ring stödlinjen 020-81 91 00,
stodlinjen.se

HANDBOLLENS HUVUDSPONSOR

STÖDDIN
FÖRENING!
Dubbel nytta – bonus till alla!
Som medlem i Club INTERSPORT samlar du inte bara
bonus till dig själv, utan stöttar även din förening genom
dina köp hos oss. Din förening får bonus på allt du köper!
Vill du veta mer? Kontakta din lokala
INTERSPORT-butik eller gå in på intersport.se

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.
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RICHARD KAPPELIN

MV

FEM TIPS FÖR MER PUBLIK

35 år gammal och med erfarenhet från ett
tiotal klubbar runt om i världen är Richard
Kappelin en av ligans mest erfarna spelare.
Han är dessutom oerhört intresserad av utveckling vilket gjorde att vårt samtal i förra
veckan kom att handla om arrangemang
och publik och inte Champions League
som vi började prata om.

Varför är handbollen så traditionell och konservativ tror du?
– Det förenklade svaret är nog att det är samma
människor som leder och arbetar i klubbarna som
det alltid har varit, vilket gör att nya idéer och tankesätt kring arrangemang, event och marknadsföring
inte kommer fram. Det behövs att folk med kunskap
om PR och kommunikation får plats i styrelser och på
operativ nivå i klubbarna – som här i IFK Kristianstad.

– Kristianstad har haft en enorm publiktillströmning
under flera år men ser att det dalar mer och mer. Det
är därför viktigt att förnya sig och jag har en del tankar kring detta som jag pratat med Adam [Tell] och
de andra om.

Själv upplever jag det som att det inom handbolls-Sverige finns många som tycker det räcker med handbollsmatchen i sig och att det inte behövs annat runt
omkring för att locka folk. Att det nästan är fult att
tänka event och kringaktiviteter. Hur ser du på det?

– Jag hade till exempel gärna sett att man i samband
med match använder A-hallen med en scen för artister,
bra mat och dryck och mingel för upp till 600 personer. Det handlar om att erbjuda människor något
extra samtidigt som klubben får fler inkomstkällor.
Man skulle kunna göra det i samarbete med olika
företag som sponsrar en viss match och därmed får
tillgång till hallen och den reklam det innebär.

– Jag känner igen det och även om man älskar sporten
måste man vara så pass ”open minded” att man välkomnar nya tankar. Det är väl bra om den som går på
match kan få med sig familj, vänner och arbetskamrater som i första hand lockas av annat men som kanske får upp ögonen för den spännande och intressanta
sport handbollen faktiskt är.

– Det finns många idéer i klubben om hur vi och ligan
ska kunna bli mer intressanta och även om man inte
gillar alla förslag finns det ett stort värde i att frågan
diskuteras. Att publiken kommer och att det finns ett
intresse för klubben är en förutsättning för den satsning som görs. Utan detta faller konceptet och då kan
vi inte prestera som vi gör i Sverige och i Europa. Så
frågan är jätteviktig.
IFK Kristianstad har till de andra klubbarna bland
annat föreslagit att halvtidspausen ska förlängas fem
minuter och att powerbreaks införs i Handbollsligan.
Vad tycker du om det?
– Jag förstår tankarna men ser såklart det ur ett
spelarperspektiv också. En längre paus är kanske inte
det optimala för oss spelare men om klubben ökar
inkomsterna överväger kanske fördelarna? Det finns
onekligen för- och nackdelar med allt.
– Att Adam med flera kommer med nya tankar och
idéer är oerhört värdefullt. Handbollen är tyvärr konservativ och det var slående hur lite som hade förändrats när jag kom tillbaka till Sverige härom året efter
flera år utomlands. Sen vet jag att de andra klubbarna just nu inte har samma förutsättningar som IFK
Kristianstad men bromsa oss då inte utan låt oss leda
utvecklingen, det är till gagn för hela handbolls-Sverige.

Finns det en risk att det kan bli för mycket ”spektakel” som skrämmer bort den ”genuina” handbollspubliken?
– Det handlar om att investera för framtiden och som för
alla investeringar gör man avvägningar och tar risker.
Ibland blir det bra och ibland mindre bra men investera måste man. Handbollen måste tänka utveckling
och framtid.
Hur ser din egen framtid ut då? Du har visserligen
– om du vill – flera år kvar av din handbollskarriär
men vad vill du göra efter den?
– Jag tänker nog spela några år till men visst funderar
man mer och mer vad som händer sen. Jag tänker mig
nog att jag ska göra något inom ”private banking”
– som jag har pluggat och haft en traineetjänst inom
– och då med fokus på att hjälpa unga idrottare. Det
hade verkligen varit kul att få kombinera mitt intresse
för ekonomi och min erfarenhet som elitidrottsman.
Du får väl hugga Valter Chrintz redan nu?
– Haha, det kanske jag får göra. Hans framtid ser
onekligen ljus ut, säger Richard Kappelin och ler stort.

Björn Melin
Frilansskribent
@bokstavstrogen

• Ha utlottningar med priser, exempelvis
sektionsvis för att fylla upp de delar av
arenan som är svårare att sälja.
• Skapa förutsättningar för att fler äter i
arenan. Kan man t.ex. ha en Oktoberfest
eller liknande i A-hallen kommer det att
skapa en folkfest inte bara under matchen, utan också före och efter.
• Att vi spelare blir mer tillgängliga för
mingel med sponsorer och supportrar
efter matcherna.
• LED-belysning runt hela arenan mellan
första och andra etage, för att kunna ha
mer och proffsigare reklam men framförallt för att erbjuda en häftigare helhetsupplevelse för publiken.

FEM KLUBBAR UR ETT PUBLIKPERSPEKTIV
• Veszprem, Ungern
• Kiel, Tyskland
• Flensburg, Tyskland
• Montpellier, Frankrike
• IFK Kristianstad, Sverige

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

RICHARD KAPPELIN OM
ARRANGEMANG OCH UTVECKLING

• Bjud in ungdomslag från andra föreningar
runt omkring Kristianstad för att bredda
upptagningsområdet.

SPELARTRUPP 2018-2019

1

– 1990-10-16 – IFK Ystad HK –

4

– 1992-07-29 – Lysekils HK –

9

LEO LARSSON

ADAM NYFJÄLL

STIG-TORE MOEN NILSEN
– 1994-08-09 – SIK Skjervoy –

13

– 1990-05-13 – FH Hafnarfjordur –

20

– 1998-06-05 – IFK Kristianstad –

25

8

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

ANTON PERSSON

LUDVIG JURMALA ÅSTRÖM
– 1999-12-29 – HK Tyrold –

KRUTIS
– 2013-11-16 – IFK Kristianstad –

MV

16

M6

5

H9

10

– 1995-07-21 – CH. Palautordera –

V9

14

– 1994-02-01 – Sannadal SK –

V6

21

– 1994-10-22 – Lidköpings HK –

M6

26

– 2000-04-26 – Åhus Handboll –

RICHARD KAPPELIN
– 1983-09-30 – Sävehof IF–

ARNAR FREYR ARNARSSON
– 1996-03-14 – Fram –

MARC CAÑELLAS

VIKTOR HALLÉN

ALFRED EHN

VALTER CHRINTZ

M

Foto: Kimme Persson, Studio 11

MV

2

M6

6

M9

11

– 1991-08-09 – IFK Kristianstad –

V6

17

– 1992-02-26 – Lidingö SK –

V6

24

H6

30

ULF LARSSON

EMIL HANSSON
– 1997-05-07 – Ystads IF HF –

PHILIP HENNINGSSON
– 1995-06-14 – K Lågan –

JOHANNES LARSSON

HELGE FREIMAN

TEITUR EINARSSON
– 1998-09-23 – Selfoss –

ANTON HALÉN
– 1990-11-28 – Sollefteå HK –

M9

V9

H6

M9

H9

H6

LARS OLSSON

STEFAN LJUNGLÖF

INGEMAR GANNBY

PATRICK SIGSJÖ

VICKIE PEOLIN

MARKUS WALDEN

JONAS CARLSTRÖM

JOHAN EKENGREN

– Materialförvaltare –

– Massör –

– Sjukgymnast –

– Kostrådgivare –

– Läkare –

– Fystränare –

– Mental coach –

Tre ﬁna butiker har
blivit en fantastisk!

Ekbergs WOMAN och HOME & Clothing har flyttat in i nya större lokaler intill
Ekbergs MAN på Lilla Torg. Tillsammans blir det över 600 kvm i två plan, fyllda med
mode för kvinnor och män, samt heminredning. Välkommen hit och bli inspirerad.

Söndagsöppet och gratis P.

Nu har vi söndagsöppet på nya Ekbergs och CeninoDonna. Mellan 12-16
kan du gå på stan, fika, shoppa och mysa. Dessutom parkerar du gratis på alla
kommunala P-platser.Vi ses på söndag!

@ekbergsmanwomanhome
LILLA TORG KRISTIANSTAD. MÅNDAG–FREDAG 10–18. LÖRDAG 10–16. SÖNDAG 12-16.
DU KAN ÄVEN KÖPA VÅRA VARUMÄRKEN PÅ CENINO.COM OCH HÄMTA I BUTIK. BETALA MED KORT ELLER KLARNA.

HÄNDER I ARENAN

I SUPPORTERSHOPPEN

PÅ ENTRÉPLAN

GLASUNDERLÄGG

6-pack

49:-

UPPSNACK 18:15
KRISTER BERGSTRÖM
EM-general 2020
Konferencier Hans Banke

Uppsnacket presenteras i samarbete

SPORTLOVSAKTIVITETER I ARENAN
Sveriges häftigaste handbollsklubb

Sveriges häftigaste handbollsklubb

LAGUPPSTÄLLNINGAR
Nr.

Spelare

Mål Halvlek 1

Mål Halvlek 2

IFK KRISTIANSTAD

ALINGSÅS HK

Nr.

Spelare

1. Leo Larsson

1.

12. Gustav Banke

12. Gustav Skagerling

16. Richard Kappelin

16. Pontus Axelsson

2. Emil Hansson

4. Samuel Lindberg

3. Hugo Svensson

7. Felix Claar

4. Adam Nyfjell

11. Fredrik Teern

5. Arnar Arnarsson

13. Benjamin Helander

Niklas Kraft

15. Gunnar Bodin

T R Ä N A R E:

T R Ä N A R E:

9. Stig Tore Moen Nielsen

Lasse Olsson
Ulf Larsson

Mikael Franzén

10. Marc Cañellas

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

Mattias Flodman

18. Erik Andreasson

M Å L V A K T S T R N A R E:

19. Alexander Regen

6. Philip Henningsson

11. Johannes Larsson
13. Olafur Gudmundsson

Stefan Ljunglöf
SJUKGYMNAST:

Patrik Sigsjö

14. Viktor Hallén

MASSÖR:

17. Helge Freiman

Ingemar Gannby

20. Anton Persson

LÄ K A R E:

Markus Waldén

21. Alfred Ehn

FY S T R Ä N A R E:

24. Teitur Einarsson

Jonas Carlström

25. Ludvig Jurmala Åström

K O S T R Å D G I V A R E:

26. Valter Chrintz
30. Anton Halen

Vickie Peolin

A S S . T R Ä N A R E:

Patrik Karlsson
LA G L ED A R E:

17. Jacob Lundahl

21. Johan Nilsson

Lena Lindqvist

22. Tobias Sandberg

M A T ER I A LFÖ R V A L T A R E:

25. Andreas Berg

Göran Svenningsson

26. Niclas Barud

M A S S A G ET ER A PEU T :

27. Andreas Lang

Jimmie Johansson
FY S T R Ä N A R E:

Ingvar Larsson
Alexander Igelström

M EN T A L C O A C H :

Mål Halvlek 1 Mål Halvlek 2

28. Jonathan Östergren
31. William Andersson Moberg
33. Mishels Liaba

Johan Ekengren

35. Evon Mohlin

DOMARE Rickard Canbro & Jasmin Kliko

DELEGAT Peter Olsson

#JAGÄRORANGE

Driver du ett företag
som vill växa och
utvecklas?
Våra rådgivare stöttar dig på
tillväxtresan med insiktsfulla
råd, relevanta beslutsunderlag
och smarta verktyg.
Vill du veta mer? Kontakta
ditt närmaste Grant Thorntonkontor på grantthornton.se

FUNKTIONÄRER Lars Brorsson & Lennart Nilsson

SPELPROGRAM & RESULTAT

TESTA SURFPAKETET!
33-24

Lördag

2018-09-08 18:15

IFK Kristianstad

HK Malmö

23-20

Onsdag

2018-09-12

19:00

Ystads IF HF

IFK Kristianstad

18-24

Onsdag

2018-09-19

19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

27-23

Onsdag

2018-09-26 19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Måndag

2018-10-15

19:00

Önnereds HK

IFK Kristianstad

25-36

Fredag

2018-10-19

19:00

IFK Kristianstad

IFK Skövde HK

29-28

Söndag

2018-10-21

16:30

IFK Kristianstad

AIK

28-21

Onsdag

2018-10-31

19:00

HK Malmö

IFK Kristianstad

27-25

Onsdag

2018-11-07

19:00

IFK Kristianstad

Ystads IF HF

26-23

Onsdag

2018-11-14

18:00

IK Sävehof

IFK Kristianstad

28-24

Onsdag

2018-11-21

19:00

Alingsås HK

IFK Krisianstad

33-23

Torsdag 2018-11-29

19:00

IFK Kristianstad

Hammarby IF HF

35-23

Torsdag 2018-12-06

19:00

HIF Karlskrona

IFK Kristianstad

27-36

Lördag

2018-12-08

16:00

IFK Kristianstad

Redbergslid IK

29-18

Torsdag 2018-12-13

19:00

Eskilstuna GUIF IF

IFK Kristianstad

21-26

Söndag

2018-12-16

16:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

24-27

Onsdag

2018-12-19

19:15

IFK Kristianstad

IFK Ystad HK

30-24

Fredag

2018-12-21

19:00

Lugi HF

IFK Kristianstad

23-25

Onsdag

2018-12-26

16:00

IFK Kristianstad

Lugi HF

37-29

Fredag

2018-12-28

19:00

IFK Ystad HK

IFK Kristianstad

23-29

Torsdag 2019-01-31

19:00

IFK Kristianstad

Eskilstuna Guif IF

31-23

Måndag

2019-02-04 19:00

Redbergslid IK

IFK Kristianstad

28-29

Onsdag

2019-02-06 19:00

IFK Kristianstad

HIF Karlskrona

28-26

Onsdag

2019-02-13

19:00

Hammarby IF HF

IFK Kristianstad

31-28

Onsdag

2019-02-20 19:00

IFK Kristianstad

Alingsås HK

Onsdag

2019-02-27

19:00

IFK Kristianstad

IK Sävehof

Tisdag

2019-03-05 19:00

Ystads IF HF

Fredag

2019-03-08 19:00

IFK Kristianstad

Söndag

2019-03-10

16:00

IFK Skövde HK

Torsdag 2019-03-14

19:00

IFK Kristianstad

Måndag

19:00

AIK

2019-03-18

TABELL

BLI NYHETSCHEF PÅ KÖPET.

” Gör som jag, testa Surfpaketet och
läs dina lokala nyheter vart du än
befinner dig. Allt Plus-innehåll på
kristianstadsbladet.se ingår, liksom
vår nya app MinKb, där du kan
bli din egen nyhetschef genom att
skräddarsy ditt nyhetsflöde.
Smart, enkelt och mycket prisvärt.”
ÖRJAN 52

SB
STAD LADET
N
A

I

Önnereds HK

ÖR

URFPAKET

IFK Kristianstad

SS

2018-09-05 19:00

F

Onsdag

KÖP KRIST

HANDBOLLSLIGAN 2018–2019 – Grundserien

S TA

MÅNADE

N

Läs mer på

min.kristianstadsbladet.se

STÖRST PÅ JEANS
Alltid fri uppläggning vid köp av jeans.

IFK Kristianstad
HK Malmö
IFK Kristianstad
Önnereds HK
IFK Kristianstad

Skanna QR-koden med din
smartphone för tabell och
kommande matcher m.m.

Uppdaterad: 19 februari 2019
TABELL

SP

V

O

1.

IFK Kristianstad

2.

Ystads IF HF

3.
4.

F

25

21

0

4

25

15

4

6

IFK Skövde HK

25

16

1

8

Redbergslids IK

25

15

3

7

5.

IK Sävehof

25

15

3

6.

Alingsås HK

25

15

7.

HK Malmö

24

15

8.

Lugi HF

25

12

2

9.

IFK Ystad HK

25

6

5

10.

Eskilstuna Guif IF

25

7

2

11.

HIF Karlskrona

25

7

0

12.

Önnereds HK

24

5

13.

Hammarby IF HF

25

14.

AIK

25
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676 - 647
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7
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2

8

697 - 633

32
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2

7

651 - 590
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61
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671 - 643

26

28

14

654 - 684
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-30
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618 - 675

16

-57

18

625 - 722

14

-97

3

16

628 - 718

13

-90

6

0

19

626 - 705

12

-79

5

1

19

597 - 680

11
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Nudie Jeans | Lee | Levis | Replay | Tommy Jeans | Fred Perry
Dockers | Clean Cut | Matinique | Resteröds | Tiger Jeans

Lilla torg, Kristianstad. Öppet: Vard. 10-18, Lörd 10-16
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staterar Ljubo. Tillräckligt mycket för att efter matcherna tala om för mig vad jag borde ha gjort istället…
Den här tjejen borde bli inbjuden till Räkmackan, den
saken är klar.
Men livet är så mycket mer än handboll försöker jag
nu förklara för Ljubo. Han ska ju efter många framgångsrika år flytta hem till Sverige och Kristianstad,
vilket han verkligen ser mycket fram emot. Att det tar
tid att bygga upp både vänskapsförhållanden och få
koll på vad en ny stad har för spännande saker att
erbjuda behöver jag så klart inte berätta för honom.
Flyttat har han gjort förut.

LJUBO, ROSÉVIN OCH SHOPPING
Efter ett antal tjatiga sms till Jeppe Larsson kapitulerar han till slut och lovar skicka
telefonnumret till Ljubo Vranjes. – Men du
får under inga som helst omständigheter
ringa Ljubo innan jag har förvarnat honom,
gastar Jeppe från Stockholm. Jag suckar
djupt. Om det är något jag har lärt mig när
det gäller handbollen så är det spelreglerna.
Efter några timmar – Jeppe brukar vara snabb när det
gäller sådana här saker – textar jag vår nye skjutjärnstränare och vi kommer överens om att jag ska ringa
honom när han har landat i Tyskland. ”Jag vill diskutera vin, shopping och annat viktigt med dig”, har
jag klargjort i mitt sms. Det är lika bra att han förstår
den höga nivån på samtalet från början. Sådant kan
annars komma som en chock för folk.
Ljubo svarar på första signalen när jag ringer honom
exakt på minuten som vi bestämt. Första intrycket är
alltid rätt och det säger mycket om en person. Med
andra ord – Ljubo är en bra människa. Punkt.
Med detta klargjort kan vi snabbt komma in på väsentligheterna och jag kastar mig därför rakt in i första

frågan: hur duktig är han på viner? – Jaaa, jooo, jag
tycker ju om viner, säger Ljubo lite avvaktande. Speciellt tillsammans med mat! Detta är ett synnerligen
taktiskt svar från en man som är van att bli intervjuad,
tänker jag och blir faktiskt ännu mer imponerad.
Men vi har ju knappt kommit igång och nyckelfrågan
kvarstår – vad tycker Ljubo om rosévin? – Det är gott!
Den här intervjun går från klarhet till klarhet och jag är
nu beredd att kasta fram mitt, i eget tycke, genialiska
förslag – en vinlista framtagen av Ljubomir Vranjes,
som ska finnas i Arenarestaurangen och Stjärnrestaurangen. Givetvis kopplad till de olika maträtterna och
med finstämda kommentarer från självaste Ljubo.
Det blir lite tyst i luren nu, men man vet ju hur det är,
för det första ringer jag ett ungerskt telefonnummer
och denna ungerska telefon befinner sig dessutom i
Tyskland, så det är klart att det tar tid innan ”pratet”
kommer fram. – Jag kanske skulle börja jobba först,
innan vi sätter igång med det där projektet, hör jag till
slut (avlägset) i andra änden.
Det är faktiskt en ganska god idé, inser jag, och går
raskt över till mitt nästa ämne, hans fru. Hur mycket
kan hon om handboll? – Maria kan rätt mycket, kon-

Stolt sponsor till handbollen i Skåne
& Svenska handbollslandslagen
Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället,
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Genom att låta
delar av vårt överskott gå tillbaka till idrott, kultur, utbildning och
näringsliv bidrar vi till att skapa framtidstro där du bor.
Välkommen till Sparbanken Skåne

Det han möjligen inte har haft tillgång till tidigare,
dock, är en guide som är beredd att visa honom allt
från bästa shoppingställena, restaurangerna och barerna till biografer och teatrar. Vi talar givetvis om
undertecknad.
– Jag är inte så intresserad av shopping, säger Ljubo
med den där svaga rösten från andra sidan Östersjön.
Jag tror i alla fall att det är det han säger, men i så fall
kommer det att gå snabbt att ändra på, så bra shopping som vi har i Kristianstad. Dessutom behöver han
få nya vänner och det har Nikolas Larsson och jag en
plan för, vilket jag också berättar för Ljubo.
Här någonstans försöker Ljubo börja prata om handboll och resultat. Att han kommer till Kristianstad
för att ge järnet, vinna matcher och ge publiken en
helskottas show. – Kolla på USA och deras basketmatcher, säger han. Där är det helheten som drar folk
– matchen, minglet, maten, drycken. Vad jag förstår
på dig är vi inte långt ifrån detta i Kristianstad?
Helt rätt - om det är någonstans man lyckats få en
svensk handbollsmatch att komma i närheten av en
basketmatch i USA, så är det i Kristianstads Arena.
Ljubo, du är välkommen hit! Ge järnet nu!

Åsa Scharin
Handbollskännare och sportfanatiker

Välj ett lokalt och miljövänligt elavtal
Samtidigt stödjer du föreningslivet i Kristianstads kommun

Kontakta kundservice
044-780 75 20
Vardagar 08:00-16:00
kundservice@c4energi.se
Vi hjälper dig teckna elavtal snabbt och enkelt!

www.c4energi.se
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EN STJÄRNSMÄLL I KATALONIEN
Det är inte första gången man är i Barcelona, Inte heller första gången IFK som David skall besegra Goliat
eller bestiga berget eller vilken liknelse man nu väljer.
Kappe håller Barca som favoriter till hela alltet. Själv
är jag mer tveksam. Tror mer på en final mellan Pick
o PSG, de enda topplagen i grupp B. Tänk om vi hamnat där i stället för Celje! Staden Barcelona är en unik
stad med hav, kust, stränder, pulserande stadsliv, smala
gränder och breda avenyer, caféer eller restauranger var
10-onde meter och en hel massa lätt tröga spanjorer
som tycker at livet är rätt gott så länge man bara behöver bry sig om sina egna bekymmer. Under helgen var
det stora manifestationer för det fria Katalonien. Man
tycker att det är orättvist att man skall behöva bidra till
de delar av Spanien som inte har det lika bra. Strömningarna känns igen från många delar av Europa. Varför skall vi !!! Vi vill gärna ha men inte ge. Sak samma
i Polen, Ungern m fl. I Sverige vill ytterlighetspartierna
lämna EU även om Sjöstedt o Åkesson pudlar för att
slippa debatten. Grunden till den typen av strömningar
handlar om ”sköt oss själva och strunta i andra”. Det
leder också till stor misstänksamhet mot de som inte
är som ”vi är” och i nästa steg till konflikter. Jag tror,
precis som grund-idén med den lilla ideella föreningen,
mycket mer på ”Tillsammans”. Självklart skall det
kombineras med tydliga krav på vad som gäller. Du får
detta om du ställer upp på detta. Ställer du inte upp får
du gå någon annan stans. Kravställanden som Sverige

inte varit särskilt bra på under de senaste 10 åren vilket lett till ett splittrat samhälle med många medborgare som inte känner igen ”sitt” Sverige. Frågan är om
Barcelonaborna kände igen sitt handbollslag denna
söndagskväll i palau Grana då…
Det får man säga att de gjorde. Goliat var precis
så stor som man befarat och berget blev snabbt ett
snöfyllt Mount Everest där IFK gled omkring på bakhala skidor efter en inledning med oflyt i stället för flyt.
Resten var en grundlig lektion där power och skicklighet ledde till en klassisk överkörning. Nu är det som
det är, matchen inne i historieböckerna och denna
helgs drabbningar förändrar inte förutsättningarna
nämnvärt. Så länge Brest förlorar mot Vardar borta
och Montepelle inte tar poäng mot Barca hemma och
Vardar borta så skall vi i sista matchen besegra Brest
med för att gå vidare och troligen återigen ta oss an
Flensburg i en åttondel. Det hade varit något utöver
det vanliga att se Ljubo coacha IFK mot sitt gamla lag!
Nu är det dags för en helt annan klassiker i svenska
handboll. Alingsås och IFK har haft otaliga duster
under 10-talet, först heta slutspelsdueller och sedan
SM-finaler 2015,16 och 17. Även denna säsong kommer både IFK och Alingsås att ta sig till slutspel men
IFK ligger några steg före i tabellen precis som de
senaste åren. Alingsås har inte riktigt träffat rätt med
nyförvärven varken i fjol eller i år och den riktiga

spetskvaliteten uteblir. Får vi stopp på Claar och Berg
skall detta vara ännu en IFK-seger att lägga till den
osannolika sviten.
Apropå Barcelona lyckades vi (jag o Anna) hamna i
ett återseende av Systemets gamla rysarvin Parador.
Det är fortfarande rätt tveksamt om man skall dricka
detta. Däremot kan jag varmt rekommendera några
fyndviner i vårt kära Bolags sortiment. Sydafrikanska
Simonsig Chardonnay (nr 2032) är en vit pärla som
levererar för sina 91 kronor och eftersom jag kommer
från Barca måste jag ta med Torres två röda klassiker! Dels deras basvin Gran Sangre de Toro (nr 2686)
för 89 spänn o dels Gran Coronas Reserva (nummer
12697) för 109 kronor.
För övrigt är Kristianstad en mycket bättra stad och
kommun än vi inser. Vi skall bara bli lite bättre på att
lyfta fram alla fördelarna och de positiva sidorna och
bli 83000 stolta ambassadörer. Det är Sjöriket, Åhus,
handelsstaden, Vattenriket, Krinova, CSK, Högskolan, IFK och resten av idrotten, kulturen och underhållningen m fl värt!

Vi ses i Arenan
Nikolas Larsson
Mångsysslare
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AB Cullins TrAnsporTer
AB elinsTAllATioner
AB JärleTofT Bygger
AB KrisTiAnsTAd-TexTil
AB näsum BeTonghålTAgning
AB TorsTen nilssons sniCKerifABriK BrösArp
ABrAhAm hill
ACJ åKeri AB
AdvoKAT peTer oloffson
AfC el AB
AffTeK dATA AB
AKTAB Anders Kämpe ToTAlenTreprenAd AB
AlBATross 88 orgAnisATionsKonsulTer AB
Alf food AB
AlmedAl fAsTigheTserviCe
AlproTeK AuTomATionsKonsulT AB
Anders Jönsson åKeri väsTersTAd
AndreAs sTenBerg Bygg AB
AndriCK BeTonghAnTering AB
ApoCCA AB - www.ApoCCA.se
AquA-novA AB
ArKelsTorps BilverKsTAd AB
ArKiTeKTor, ulf Josephsson AB
Axelssons CondiTori
BAr-B-Ko
BArondATor.Com
BArums fruKT oCh lAnTBruKs AB
Beres & persson holding AB
Bex Bygg
BilJArdKompAnieT i KrisTiAnsTAd AB
BilserviCe i everöd AB
BJ monTAge AB - www.BJ-monTAge.se
BJärlövs grus & sChAKT AB
BlomqvisT & mårTensson´s rör & olJeserviCe AB
Bms i hässleholm AB
Bo’s gräv & sChAKT
Bowling KrisTiAnsTAd ArenA
BrAndKonsulTByrån sverige AB
BromöllA sKroT & ConTAinerserviCe AB
BrZ Bygg i sKåne AB
BrödernA persson speCiAlsniCKeri AB
BulK JohAnsson TormesTorp sweden AB
BuTiKsserviCe sverige
ByggspeCiAlisTen
B-å sKogsTrAnsporT AB
C 4 sTädKonsulT i KrisTiAnsTAd
CA Byrån AB
CArlssons TAvernA
CATACon reCyCling AB
Ceson sKog AB
ChrisTiAnsTAds BilvårdsCenTer AB - diTeC
CiTylåseT AB
ClAusen & lovén ByggproJeKT AB

ColBrAnds redovisnings AB
Comne worK AB
Conny nilsson sångglädJe AB
Conweld AB
CreATive Army AB
d sKoogh AB
dAhlmAn & persson milJö AB
dAnsKe BAnK
de 3 inTeriör AB
degeBergA sTugBy
dennis Bygg AB
din KiroprAKTor ”www.dinKiro.se”
din verKsTAd i KrisTiAnsTAd AB
dm måleri AB
dmB Bygg & mArKBeTong
eKo-gruppen hässleholm AB
eliAssons åKeri i KrisTiAnsTAd AB
elKonsulTen JpAB
elleholms mAsKin AB
elmonTören i KrisTiAnsTAd AB
espresso reKlAmByrå AB
eTg el & Tele gruppen AB
eurogolv AB
everöds elByrå
fACe iT KrisTiAnsTAd
fAlKviKs ByggTJänsT AB
fAllsAfe - online nordiC AB
fAsAd & BeTong i hässleholm AB
fiKAlösningAr i sölvesBorg AB
fJälKinge BilserviCe
fJälKinge ByggserviCe AKTieBolAg
fJälKinge indusTrigolv AB
fJälKinge isolering o. plåT serviCe
flexilAsT
flodAlA-KvArnnäs lAnTBruK AB
foodCo AB
foTAKAdemin syd AB
fridshills & rAsKArums KyCKling
frisKvårdshuseT gym - gruppTräning - BAd
fvs fAsTigheT & vägserviCe AB
gAsol Kungen AB
gedenryds fruKT AB
gilBerTssons åKeri AB
giZA soluTions AB
glAsBACKens sniCKeri AB
glAssBåTen i åhus
golf smArT
golvTJänsT nord & söner AB
groTTByn sKånes dJurpArKs CAmping
gulf önnesTAd
gunnArs grAnAr AB i degerBergA
gw Byggen
gyllene sAxen

gyllerup design
görAn dAndelo KonsulT
h.drAKe fAsTigheTer AB
hAndelsAnsTälldAs förBund
hAnsson KApell AB
hAsses solsKydd
helges KAKelugnsserviCe
hermAn Anderssons plåT AB
hJAlles sTAllTväTT
hJAlmArssons AB
holJe el AB
holJeplåT AB
hoTell Briggen
hyrhöJden AB
hyrhöJden AB
hälleviKs CAmping o logi AB
hässleholms låssmed AB
hässleholms soT & venT AB
hörBys Jm enTreprenAd AB
iA monTAge sweden
iCA KvAnTum KrisTiAnsTAd
iCA närA A-livs
iCA supermArKeT i vinslöv
info & grAph - reKlAm i AllA former
info & grAph - reKlAm i AllA former
innovATionTeCh
ivAr Andersson Bygg
J Anderssons sChAKT
JA sTällningsmonTAge AB
JCh TrAfiKsKolA
JinerT AB
JoBBeT huAröd AB
Jsl i KrisTiAnsTAd AB
JuliAs mAssAgeTerApi
Jämshögs måleri AB
Jönsson Bilder AB
KArin & villy mAT oCh video AB
KAssA & våg syd AB
Kennys vvs & fAsTigheTsserviCe AB
K-g pAulssons Bär & grönsAKer
KiABy AC & sveTsserviCe
KiABy plåT & Bygg AB
KindBerg revision AB
KlingsTröms plåT i hässleholm AB
KoneCrAnes AB
Ko-sAn
KrAfTKällAn evenemAng AB
KrisTenssons mur & ByggnAds AB
KrisTiAnsTAd Bygg & vvs
KrisTiAnsTAd pool oCh spA
KrisTiAnsTAds måleri AB
KrogshulTs mAsKinsTATion AB
KTB Bygg AB

KulTurBygg syd - murningsArBeTe 0722113192
Kylinge Bygg AB
l.o.g måleri
l.o.g. måleri
lACK & verKTyg KrisTiAnsTAd AB 044 - 590 20 30
lAquA TreATmenT AB
lArs-inges elserviCe AB degeBergA
lArssons ChArK TollArpsKorv
lAsse sigfridsson
le CroissAnT
lelles åTervinning AB
leovegAs sporT
life gAlleriA BoulevArd
lifTforum euroTrAde AB
lindBergs Bygg i vinslöv AB
linderöds moTell
lohCA CompeTens AB
lånemäKlAren
m. nilssons mAsKinserviCe
mAnges hem & viTvAruserviCe
mArKlins KonsulT AB
mArTensson ConsulTing AB
mAsTervenT AB
mAT By fredholms
meriTum i sverige AB
meTAllporTen åTervinning AB
milJöJurisTByrån Ksg AB
mixhuseT
mJelA-rAsTen CATering
moBilodds.Com
mollis ridCenTer
monTAge & Bygg
movomeCh AB
msA KonsulT AB
mur & ByggnAdsvård
mur & puTs Bygg AB
myrAn & mAlKolm
mäKlArhuseT / lAneTTe ConsulT i CArlshAmn AB
nA AlTAnglAs
nATurKompAnieT AB
nAvigATionsTeKniK i vinslöv AB
ne ByggKonsulT
nipedA AB
nJ fArm AB
nordqvisT Bygg & porTserviCe
norgesCAsino
norJe BoKe CAmping AB
nyA fönsTer & monTAge
nymö enTreprenAd & serviCe
nöJesmAgAZineT persgård
o. nilssons sTen oCh hAnTverK AB
oKq8 KrisTiAnsTAd
olA Anderssons åKeri, BArum

olofsTröms TruCK & TrAversuTBildning AB
op mAsKiner KrisTiAnsTAd AB
oTTosson TruCK AB
oTTossons AllT i Allo AB
p Anderssons ByggKonsulT AB
pATriK’s ByggTJänsT AB
pAul CArlsson Bär oCh fruKTConsulTing AB
perssons ToffelfABriK AB
peTer g KonsulT AB
piZZABoden i åhus AB
piZZeriA dilAno
plusKonToT i sölvesBorg AB
plåTslAgArnA i BromöllA AB
p-o sAnering oCh rivning AB
porsChes enTreprenAd
proCrAnes AB
rACKArTyg TApeTserArverKsTAd
rAmirenT AB
reCognus AB
reliningsTeKniK sverige AB
resTAurAng mArTini
rhodins TrAfiKsKolA
riCKArums el AB
riCKArums sKogsTJänsT AB
rinKABymålAren
risTovsKi lindBerg redovisning oCh eKonomi
rnr monTAge AB
rumperöd enTreprenAd
sA vvs-serviCe
s-A. rAgnArssons ByggfirmA
sAlong sTyle
sAmsKip vAn dieren mulTimodAl AB
sAnd & vATTenBläsT i Tyringe AB
sAndAhlsBolAgen sweden AB
sAnering & Bygg, CurT Berglund AB
sChröder sKAdeTeKniK AB
seBAsTiAn Andersson hovslAgAre
sKAfferieT i åhus AB
sKeppArslövs golfKro AB
sKeppArslövs golfKro AB
sKylTsTälleT - din loKAlA sKylTpArTner
smArTA hemsidor
snApphAneTruCK AB
sniCKeri & Bygg KiABy
sonessons produKTmärKning
soTnosens KorvAr
spinn sporT fisKe i KrisTiAnsTAd
sporTfisKe & vvs BolAgeT i hässleholm AB
sTAdshoTelleT KrisTiAnsTAd
sTenols AB
sTig eriCsson Bil i olofsTröm AB
sTruCTor AB
sTudio hårfinT 300
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Stolta samarbetspartners i 2018-klubben

2019

sTällningsByggArnA BromöllA AB
sumo sushi
sven JinerT AB
svens profil & reKlAm AB
svensK husproduKTion AB
svensKA höJdBolAgeT i KrisTiAnsTAd AB
sydel indusTri AB
sydsvensKA sTäd AB
sylwAns vvs AB
säTeholms gård
södrA TrAfiKsKolAn AB
sölve smedJA AB
sölvesBorgs glAsmäsTeri AB
TAKspeCiAlisTen & Bygg AB
TAKvård i vä
TeATerBAren
Thuvessons mC&delAr & AllserviCe
Tord eriKssons fruKT
TrAnsporTseKTionen
Trendie
TrollemöllA sporTfisKe www.TrollemollA.se
TvmATChen.nu
TydingesJön CAmping & fesTplATs
unique hAir By JohAnnA AB
vAlJe röKeri
veTerAnpoolen KrisTiAnsTAd
vi syns i åhus
viBy el AB
vilAns BrAsvärme
vinslövs plåTslAgeri AB
vinslövs värdshus
vision of home AB
vä el AB 044 - 244 244
wä mäT & KArT AB
väsTKusTsTugAn AB
ZAfe CAre sysTems AB
ZuperpAdel AB
åhus TAKserviCe AB
åhusmACKen
årAslövs sniCKeri AB
ängshyddAn yngsJö
ödmo murTJänsT
önne Trä-& ByggvAror AB
ösTerlens KöTT & vilT BrösArp AB

IFK + MAXI=SANT
-gör som grabbarna i laget,
handla hos oss innan matchen!

Fika mera!
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KRISTIANSTAD

GIFFLAR

Pågen. 260-280g. Kanel, Vanilj, Äpple.
Jfr pris 44:64-48:08/kg.
Max 1 köp/hushåll.

VECKA 8 Erbjudandet i annonsen gäller t o m 24/2 eller så långt lagret räcker. Med reservation för tryckfel.

KRISTIANSTAD

Öppet alla dagar

7-22

BROMÖLLA

Alltid på Maxi:

• Fria kundparkeringar
• Fria kundtoaletter
• Apoteket Hjärtat
• Minihuset för barnen

